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Van de redactie 
Allereerst dank aan alle buurtbewoners die hebben gereageerd 
op de oproep om dit blad te bezorgen. De twee opengevallen 
plaatsen kunnen worden opgevuld. Ook kunnen we een aantal 
heel grote bezorgwijken wat herverdelen. En we kunnen een 
lijstje aanleggen met reservebezorgers. 
 
Alvast noteren en vrijhouden a.u.b.: zondagmiddag 30 juni het 
Woolder Es-vijverconcert. In het juni-nummer volgen meer 
details. 
 
Als u wilt reageren op één van de artikelen, of beter nog zelf een 
artikel wilt schrijven, heel graag. Reacties en ander stukken het  
liefst per email (h-aalderink@home.nl), maar anders mag 
natuurlijk ook. 
 
Op www.woolder-es.nl vindt u actuele informatie over onze 
buurt, verwijzingen naar krantenartikelen en eerdere nummers 
van dit blad. En u kunt er reacties plaatsen. 
 
Herman Aalderink.  

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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UITNODIGING JAARVERGADERING  
van het Bewonerscomité Woolder Es  

 
Vooraf. 
Toegegeven, de agenda van de jaarvergadering oogt wat saai. 
Maar toch is het belangrijk dat u wel (even) komt. Het 
bewonerscomité leidt door een gebrek aan inbreng uit de buurt 
een wat slapend bestaan. Daarom staan op de agenda ook 
alleen onderwerpen die voor de jaarvergadering nodig zijn. Geen 
extra onderwerpen. Wij nodigen u van harte uit het bewoners-
comité uit de slaap te wekken en te verrassen met uw inbreng.  
 
 
Tijdstip: Dinsdag 9 april 2013, 20.00 uur  
Locatie: Buurthuis Weidedorp – Woolderes; 

Curaçaostraat 10 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.  
 
AGENDA:  
1 Opening door de voorzitter.  

2 Vaststelling van de agenda  

3 Mededelingen  

4 Verslag van de vergadering d.d. 26 april 2012  
(het verslag wordt voor de vergadering uitgereikt; het is ook 
te vinden op de website : www.woolder-es.nl).  

5 Jaarverslag van de secretaris  
(het verslag wordt voor de vergadering uitgereikt; het is ook 
te vinden op de website: www.woolder-es.nl)  

6 Financieel verslag en begroting  
(stukken worden voor de vergadering uitgereikt)  

7 Verslag kascontrolecommissie. 

8 Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
10 Aftreden van voorzitter Hans van Oosterbosch 
 (ook vorig jaar al wilde Hans van Oosterbosch terugtreden 

als voorzitter. Omdat er geen opvolger beschikbaar was, 
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heeft hij het nog een jaar uitgesteld. Nu gaat hij echt 
aftreden. Tot op heden heeft zich nog geen opvolger 
beschikbaar gesteld)  

11 Wvtt 
12 Sluiting van de vergadering. 

 
Zwerfvuil Woolderes 
Zwerfafval komt op veel plaatsen voor. Ook de Woolderes is 
hierin geen uitzondering. De wijk wordt al jaren geteisterd door 
rondslingerende zakjes, verpakkingen, flesjes en blikjes. 
Buurtbewoners Marius Uiterwijk en Linda Meijer zijn het echter 
spuugzat en zijn samen met Ronnie uit het Broek (Welbions) de 
strijd aangegaan tegen deze letterlijke ‘wegwerpcultuur’. De 
grootste concentratie zwerfvuil is te vinden rond de vijver en op 
de looproute tussen scholengemeenschap Twickel en de EMTE 
supermarkt, die scholieren tijdens hun pauzes veelvuldig 
bezoeken. De school organiseert af en toe een naschoolse 
prikactie, maar deze zijn bij lange na niet afdoende. Er wordt 
simpelweg meer weggegooid dan geprikt.  
Op dinsdag 5 maart jl. hadden Marius, Linda en Ronnie een 
gesprek met de directeur van de school, de heer Wim Kerkhofs, 
bijgestaan door zijn teamleider, de heer Tjeerd Kooistra. Het was 
een prettig gesprek in ongedwongen sfeer, waarbij Kerkhofs niet 
te beroerd was om zijn hand in eigen boezem te steken. “Tijdens 
schooltijden ben ík volledig verantwoordelijk voor onze 
scholieren, maar ik kan ze onmogelijk alle 1152 de hele dag 
binnen de hekken houden. We doen onze uiterste best deze 
overlast te bestrijden, maar het ontbreekt ons simpelweg aan de 
juiste middelen (geld en tijd) om dit probleem voldoende 
aandacht te geven.” Kerkhofs belooft het onderwerp op de 
agenda te zetten bij het eerstvolgende ‘open forum’; een 
tweejaarlijkse schoolbijeenkomst, waarbij alle scholieren 
aanwezig zijn. Een prima platform dus, om het onderwerp bij de 
kids onder de aandacht te brengen. Ook belooft de school 
preventief haar steentje bij te dragen door het onderwerp te 
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integreren in enkele lessen. Bewustwording van de leerlingen 
over het effect van zwerfvuil staat hierbij centraal. 

 

 
 
 
 
 
Initiatiefnemers 
Linda Meijer  
en Marius 
Uiterwijk ten 
midden van 
enkele 
“inspiratie-
bronnen” 
(foto: Gijs van 
Ouwerkerk) 

 
Ronnie uit het Broek zal binnenkort een tweede afspraak 
inplannen met nog meer gesprekspartners, zoals gemeente, de 
Slinger, de EMTE en onze de wijkagent, waarna een definitief 
plan de campagne kan worden opgesteld. Enkele ideeën die 
alvast zijn geopperd; 
 

- Leuzen/teksten op borden en/of banken (eventueel 

gemaakt door scholieren Twickel) 

- Extra prullenbakken (eventueel gesubsidieerd door de 

gemeente) 

- Meer toezicht/surveillance (eventueel wijkagent en/of 

leerkrachten) 

- Structurele opruimdiensten (eventueel begeleid door 

gedupeerden/bewoners zelf) 

Wordt dus vervolgd! 
 
Linda Meijer 
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Nieuwbouw ‘Alfrink’; groots door klein te zijn! 
We gaan het voorjaar tegemoet en dat heeft voor onze school 
een extra betekenis. De nieuwbouw voor onze locatie is bijna 
klaar! Twee aspecten hebben een rol gespeeld bij de uitstraling 
van het gebouw, nl. openheid en huiselijkheid. Samenwerken 
met elkaar kan nu een nog grotere rol spelen in ons onderwijs 
omdat de grote hal een prachtige ontmoetingsruimte is voor de 
leerlingen van alle groepen. 
 
Locatie Alfrink hoort bij onderwijsgemeenschap Titus Brandsma. 
De onderwijsgemeenschap heeft ongeveer 800 leerlingen. Dat 
betekent dat het bestaansrecht van de drie locaties 
gegarandeerd is. Wij, locatie Alfrink’, zijn groots door klein te zijn!  
Kijkt u eens op onze website www.titusbrandsma.nl. daar vindt u 
ook de foto’s van de nieuwbouw. 
 

 
 
Kind zijn op de Alfrink 
Kinderen voelen zich op onze school al heel snel thuis. Er is veel 
aandacht. Aan de andere kant leren ze ook zo zelfstandig te zijn 
dat het een ‘yes’ gevoel geeft, “ik kan het al!”. Omdat de 
leerlingen uit de verschillende groepen veel met elkaar omgaan, 
speelt voor hen de scheiding tussen de groepen geen rol. Er 

http://www.titusbrandsma.nl/
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wordt met jongere en met oudere kinderen gespeeld. Ze hebben 
vriendjes uit hun eigen groep maar ook uit andere groepen. De 
saamhorigheid is groot en ook dat is een mooie basis om tot 
leren te komen. 
 
Welkomsfeest voor alle bewoners van de Woolder Es 
Op zaterdag 20 april vieren we een welkomsfeest waarvoor we u 
graag willen uitnodigen. De school is open van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Voor de kinderen komt clown Carlo en staat er een 
groot springkussen en de kop van Jut. Er zijn verschillende 
workshops en een rad van avontuur met mooie prijzen. Ook de 
volwassenen kunnen daar een gokje wagen. Koffie en thee staan 
klaar met cake en krentenwegge. En er is meer…, maar ik ga 
niet alles verklappen. Laat u verrassen. Neem mensen uit uw 
omgeving mee en vier samen met ons de opening van onze 
school. Wilt u graag een rondleiding en informatie over het 
onderwijs, dan kan dat ook op deze dag! Maar u kunt ook een 
afspraak maken voor een ander moment. Maak daarvoor gebruik 
maken van de telefoonnummers: 074-7504850 of 06-22998970. 
Of via infokardinaalalfrink@titusbrandsma.nl 
 
Kunst door de kinderen 
Juf Marita (leerkracht 
handvaardigheid) maakt met de 
kinderen kleurige werkstukken 
die straks de wanden van de 
school zullen verrijken.  
 
Wij willen u graag ontmoeten, u 
vertellen over het goede van ons 
onderwijssysteem en u met trots 
het nieuwe gebouw laten zien. 
 
namens het team 
José Schlepers 
locatieleider ‘Locatie Alfrink’ 
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Erve Woldhuis houdt tweemaal open huis  
 
Op de Woolderes dichtbij de A35, aan de Haarweg 3-5 ligt het 
Erve Woldhuis, een uniek en historisch boerenerf. In 2006 is het 
getransformeerd van een agrarisch bedrijf naar een kleinschalig 
centrum voor Zorg, Cultuur, Restauratie en Educatie. 
 
Bent u al eens op bezoek geweest op dit mooie erf? U kunt er 
zomers terecht voor verse groenten. De opbrengst van de 
moestuin was in 2012 heel goed. Mede dankzij de klanten vanuit 
de Woolderes, kon een mooi bedrag besteed worden aan de 
groepsvakantie en een nieuwe tafeltennistafel.  
 
Binnenkort zijn er twee openhuis dagen.  
 
Zaterdag 25 mei 2013 van 11.00 tot 15.00 uur houden de 
12 bewoners van de Ambiq zorgboerderij en hun begeleiders  
een Voorjaarsmarkt.  
 
U bent welkom voor een kop 
koffie, kippensoep, andere 
drankjes en hapjes. Er is 
verkoop van zelfgemaakte 
kaarsen, vogelhuisjes en 
tuinmeubelen. Misschien is er 
ook al groente te koop. Er zal 
muziek zijn en een rommelmarkt. 
Voor de rommelmarkt kunt u zich 
ook aanmelden als deelnemer! 
Neem dan contact op met Harald 
Steenbeeke of Brigitte Scholten 
06-42864472.  
 
We hopen op 25 mei veel bewoners van de Woolder Es te 
ontmoeten. 
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Zondag 2 juni 2013 houdt de Stichting Ribo de tweede 
Restauratiefair van 10.00 tot 17.00 uur. De fair is bedoeld om 
belangstellenden te informeren over restauratieambachten en –
opleidingen en hergebruik van historisch bouwmateriaal. Ruim 30 
verschillende organisaties op het terrein van cultuur en erfgoed 
en een groot aantal restauratievaklieden hebben hun 
medewerking toegezegd. Restauratie en passie voor het 
ambacht staan die dag centraal!  
Jongeren (maar ook hun ouders) kunnen op de fair kennismaken 
met restauratietechnieken en cultuurhistorie. Vaklieden zijn hard 
nodig om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden. De 
Restauratiefair biedt ook een unieke kans om de Woolderes-
bewoners te laten zien wat er op Erve Woldhuis gebeurt. 
Uiteraard is het depot met een grote voorraad historische 
bouwmaterialen tijdens de fair open. Kortom: voor velen een 
interessante dag in een inspirerende omgeving! 

 
Beide dagen bent u van harte welkom op Erve Woldhuis !!   

 
Restauratiefair bij Erve Woldhuis aan de Haarweg 3-5 in 2012 
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Nieuwe klok en banken aan de Woolderesweg 
Heeft u de nieuwe banken 
aan de Woolderesweg en de 
klok aan de Woolderesweg – 
hoek Curiestraat al 
bewonderd? 
De Bewonersvereniging HBS 
Ons Belang is per 1 januari 
2013 opgehouden te 
bestaan. Zij beschikte nog 
over een batig saldo. Haar 
leden hebben begin het jaar 
2012 besloten dit saldo te 
besteden aan projecten in de 
diverse wijken. Daarvoor 
heeft zij besloten een 
Werkgroep Leefbaarheid in 
het leven te roepen. De 
leden van deze werkgroep 
hadden tot taak alle 
ingediende aanvragen van 
bewoners in de diverse 
wijken van Hengelo te 
beoordelen. Daar waar nodig 
werd overleg gepleegd met 
de gemeente Hengelo.  
In onze wijk zijn aanvragen ingediend voor twee banken aan het 
grasveldje aan de Woolderesweg en een klok op de hoek 
Woolderesweg – Curiestraat. De projecten zijn tbv de wijk 
aangeboden aan de gemeente Hengelo. Zij zal als eigenaresse 
de aangeboden banken en klok onderhouden. We hopen dat de 
bewoners van onze wijk lang zullen genieten van de aangeboden 
projecten die de leefbaarheid in onze wijk ongetwijfeld zullen 
verhogen. 
 
Jan Wilmink 

 
De nieuwe klok aan de 
Woolderesweg 
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Bestemming Seahorseterrein ? 

Wat wordt de bestemming van het Seahorseterrein en hoe komt 
de toegang van onze wijk er uit te zien. Hieronder twee opties.  

  
De aanblik van een Hornbach-
winkel (Breda) 
Foto: TC Tubantia 

Een woongebouw in Italie, op de 
begane grond een galerij met winkels 
e.d, daarboven woningen..  

 
De TC Tubantia van 26 februari meldde dat de Duitse bouwmarkt 
Hornbach er over denkt zich te vestigen op het Seahorseterrein.  
 
Kan dat zo maar, vroeg u zich misschien af? Die vraag kon de-
zelfde dag al, 26 februari, worden gesteld aan vertegenwoordi-
gers van de gemeente op een inloopavond over het voorontwerp 
bestemmingsplan Woolder Es. Veel wijkbewoners deden dat.  
 
Het bestaande bestemmingsplan Woolder Es is van 2004. Een 
bestemmingplan mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarom maakt 
de gemeente een nieuw bestemmingsplan. Het Seahorseterrein 
heeft een bedrijfsbestemming. Op grond hiervan kan een bedrijf 
als Hornbach zich vestigen. Dat er een bedrijfsbestemming op 
rust, komt omdat er in het verleden een bedrijfspand stond. Een 
bedrijfspand met de karakteristieke sheddaken. De sheddaken 
zijn echter op drie na gesloopt om woningbouw mogelijk te 
maken. Door de crisis op de woningmarkt zijn de woningbouw-
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plannen niet doorgegaan en is de bedrijfsbestemming er op 
gebleven. De bedoeling is dat in het nieuwe bestemmingsplan zo 
te laten. Maar is het ook wenselijk ? In een bestemmingsplan legt 
de gemeenteraad vast wat er met grondgebied wel en niet mag 
gebeuren. Daarbij moet het bestemmingsplan moet voldoen aan 
het criterium van een “goede ruimtelijke ordening”. Dat wil 
zeggen dat goed moet worden nagedacht over een toekomst-
visie, wat willen we met een gebied, welke functies willen we 
toelaten en waar. Welke uitstraling moet het gebied hebben.  
 
Is er over de bestemming van het Seahorseterrein wel zo goed 
nagedacht? Een paar jaar geleden moest het nog een woon-
bestemming krijgen. Nu houdt het gewoon de (bedrijfs)bestem-
ming die het al had, toen er nog bedrijfspanden stonden. 
Past een woonfunctie niet veel beter. Het terrein is beeld-
bepalend. De Woolder Es is een mooie, ruime wijk met relatief 
veel oudere bewoners. Sommigen willen t.z.t. misschien hun huis 
met tuin graag verruilen voor een woning met daaronder winkels 
en andere diensten. Het Woonzorgcentrum Woolde ligt ernaast 
kan ondersteuning en zorg verlenen.  
Daarom aan u de vraag om onderstaand strookje in te vullen en 
in te leveren bij een bewonerscomité-lid (adressen zie pagina 17) 
of op de jaarvergadering. Reageren kan ook per email:  
 h-aalderink@home.nl of via de website www.woolder-es.nl . 
Wij verzamelen de reacties en geven die door aan de gemeente.  
 
In het nieuwe bestemmingsplan Woolder Es moet het 
Seahorseterrein naar mijn mening: 
 
□ de bestaande bedrijvenbestemming houden. 
□ een woonbestemming krijgen met de mogelijkheid van de 

woonfunctie ondersteunende functies. 
 

□ ……………. 
 
Naam/adres: ………………………………………………………..  

 

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/


 

12 

EHBO Hengelo viert 75 jarig jubileum 
 
De EHBO-vereniging grijpt het 
jubileum aan om nieuwe leden, 
vrijwilligers en sponsoren te werven. 
De open dagen van het gebouw de 
Spil aan de Willem de Clerqstraat 23 
in Hengelo zijn al geweest, maar de 
EHBO vereniging is iedere eerste 
zaterdag van de maand te vinden op 
de markt tegenover de HEMA. 
 
Meer mensen met een EHBO-diploma, meer mensen die kunnen 
reanimeren dat is het doel van de EHBO-vereniging. “Graag 
willen we dit jaar aangrijpen om het veilige gevoel in Hengelo te 
verbeteren”, aldus Toon Knippenborg, voorzitter van de 
jubilerende vereniging en woonachtig in de Woolder Es.  
In Hengelo is maar 1% van de bevolking in het bezit van een 
EHBO diploma. Dat is veel te weinig, wij willen dat opkrikken 
naar 5%. Daarnaast hebben we vrijwilligers nodig die ons helpen 
met bardiensten in ons gebouw of willen collecteren. Ook 
sponsoren zijn van harte welkom.  
 
EHBO is een breed veld van onderwerpen. Daarom brengt de de 
jubileumcommissie iedere maand een speciaal thema onder de 
aandacht. In januari was dat onderkoeling en in februari 
hersenletsel. In april is er aandacht voor reanimatie en AED  
(6 april op de markt). De onderwerpen en andere informatie zijn 

te vinden op www.ehbo-hengelo.nl. 
 
Speciale aanbiedingen 
Bij de marktkraam is naast aandacht voor het thema ook 
informatie te krijgen over alle cursussen die u bij de vereniging 
kunt volgen o.a.: Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Kinderen, 
Reanimatie/AED, wandelletsel, sportongevallen, jeugd-ehbo, 

 

http://www.ehbo-hengelo.nl/
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bedrijfscursussen. Niet alleen basisopleidingen, maar ook de 
herhalingslessen, zijn zowel in de avond als overdag te volgen.  
 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar zijn de cursussen eenmalig 
voorzien van speciale prijzen: zie de onderstaande waardebon..  
 

 
 
 

Uit de school geklapt 
Waar is toch die goede oude tijd gebleven dat je gewoon man en 
paard kon noemen? Er was een logisch woord voor alles om ons 
heen, zonder overbodige toevoegingen of valse opsmuk.  
Toen ik op de lagere school zat knutselden wij met waardeloos 
materiaal. Kilo´s wc-rolletjes, doosjes, doppen en andere 
afvalzaken werden door mijn moeder braaf naar school gebracht.  
Hoezo afvalverwerkingsprobleem? De school loste het op.  
Toen ik op de PA zat en de lagere school samen ging met de 
kleuterschool, moest het anders. Het werd basisschool en er 
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werd vanaf 1986 geknutseld met kosteloos materiaal. Prima 
benaming en het beledigende label ´waardeloos´ was uit de 
wereld. Het enige wat wel waardeloos bleef, was het groeien van 
de afvalberg en de kans op een baan voor de klas.  
Nu is er een pedagoog opgestaan die heeft besloten dat de term 
kosteloos materiaal de lading onvoldoende dekt. Het kost ons 
namelijk een smak duiten om al die knutselwerken weer uit het 
zicht van ons kroost te demonteren en gescheiden aan de 
gemeente aan te leveren. Om nog maar te zwijgen van de kosten 
voor het verwerken van al die troep. Nu is er een nieuw woord 
gevonden: toevallige materialen. 
 
Het is toch niet te geloven! Ik krijg er jeuk van! Toevallig zit ik niet 
te wachten op dit soort overbodige onderwijsvernieuwingen, die 
mij geheel kosteloos worden opgedrongen. Ik weiger om het 
waardeloze woord in de mond te nemen. Ik stel voor dat we 
gewoon teruggaan naar de basisformule van vóór 1980: 

 
Margot Vermeulen 
Woolderschool 

 

Buurtbonnen 
Hebt u een goed idee om de Woolder Es mooier, veiliger of  
gezelliger te maken en hebt u daarvoor financiële ondersteuning 
nodig. Vraag dan een buurtbon aan bij de gemeente. Dat kan tot 
1 oktober 2013. Zie voor het aanvraagformulier en de criteria:  
www.hengelo.nl en dan zoeken op buurtbonnen of volg de link op 
onze website www.woolder-es.nl   
  

http://www.hengelo.nl/
http://www.woolder-es.nl/
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Oplossing kerstpuzzel 
In het decembernummer was een (kerst)puzzel opgenomen (met 
dank aan Frans, bewoner van Erve Woldhuis, voor het maken de 
kaart en het verzamelen van de spreuken). Wandelend langs de 
paddenstoelen met Twentse spreuken moesten met de eerste 
letters van de spreuken twee woorden worden gevonden: de 
woorden ZWAAI en DWAAS. Tweemaal het woord ZWAAI bleek 
ook goed. Het aantal inzendingen was niet overweldigend: drie. 
Maar alle drie inzenders vonden het een leuke wandeling en 
puzzel. En ook niet onbelangrijk: alle drie inzendingen waren ook 
goed!. De jury heeft daarom besloten geen prijzen te verloten, 
maar aan alle drie juiste inzenders een prijs uit te rijken in de 
vorm van een waardebon, te besteden op de voorjaarsmarkt van 
Erve Woldhuis op zaterdag 25 mei (zie pagina 7). De 
prijswinnaars zijn: 

 Simon, Olivier en Heleen Deppenbroek 

 Emma en Willem Mulder 

 Alma en Martijn Rikkerink en kinderen 
 

Camera’s bij de “buspaal” 

 

Sommigen hebben twijfels bij de 
camera’s die bij de busdoorsteek 
zijn bevestigd. Eén van de 
camera’s is de zien op de foto 
hiernaast (bij de zwarte pijl). Een 
tweede camera kijkt de andere kant 
op. Een medewerker van de 
gemeente heeft mij verzekerd, dat 
de camera alleen op de verzinkbare 
paal is gericht om bij een eventuele 
aanrijdingen met de (dure) paal de 
veroorzaker te kunnen achterhalen. 
De camera’s kunnen niet verder de 
wijk in en of de huizen in kijken. 
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Blikinzameling 

 

Naast de plastic-
bak, de textiel-
bak, de papierbak 
en de glasbak 
verder op is naast 
de EMTE een 
blikbak versche-
nen waarin u blik 
en andere ijzer-
waren kunt  
deponeren.  
Dat scheelt afval 
in de grijze Otto 
en maakt 
hergebruik van 
het metaal 
mogelijk.  

 
Inzameldata oud papier en plastic 
 
In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang. 

 de “grote driehoek” tussen het spoor/buitengebied, westkant 
van de Geerdinksweg en noordkant van de Deldenerstraat: 
Hier zamelt de Woolderschool in op de 4de donderdag van de 
maand: 28/3, 25/4, 23/5 en 27/6. 
Plastic: vrijdag: 29/3, 12/4, 26/4 10/5, 24/5, 7/6 en 21/6 

 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de 
Geerdinksweg en de Deldenerstraat. Hier zamelt de 
Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag van 
de maand: 27/3, 25/4, 22/5 en. 
Plastic: vrijdag: 29/3, 12/4, 26/4 10/5, 24/5, 7/6 en 21/6 

Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: Hier 
zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de maand: 
25/3, 22/4 (afwijkende  woensdag !!), 27/5 en 24/6. 
Plastic: vrijdag: 21/12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 en 29/3. 
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Vaste gegevens 
 
Leden van het Bewonerscomité 
 
Naam Functie Adres Telefoon 

Hans van 
Oosterbosch 

Voorzitter  
 

A. Schweitzerstr 21 242 77 19 

Jaap van der 
Hulst 

Lid A. v.d. Meerstraat 19 242 01 27 

Jeroen Kok Penningmeester  290 92 09 
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38 
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 851 10 88 
Mieke Post Secretaris Rümkehof 20 06-42105160 
    
 
Donaties 
Eventuele donaties zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN 
5919.45.762 t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvangen donaties 
zeggen we de schenkers hartelijk dank. 
 
Vergaderdata 
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. De 
vergaderingen zijn in het Buurt en speeltuingebouw van de Curaçaostraat 10. 
Bij de secretaris kunt u informatie ontvangen over data en de agenda. 
 De agenda hangt ook in het mededelingenkastje bij de EMTÉ. 
 
Politie 
Telefoon 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of verdachte 
zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-zuid. U kunt 
doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.  
Onze wijkagent is Gerard Horst. 
Alleen bij alarm belt u 112. 
 
Klachten en meldingen 
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59 
Ongediertebestrijding:  851 02 31 
Hondenwacht:   245 94 59 
Stadstoezicht:   245 94 59 
  



 

 

 
 

Trimsalon Joyce Maas 
Knip deze bon uit en u krijgt bij een volledige trimbeurt 
van uw hond een fles shampoo  gratis. (T.W.V.€5,50) 

Ook alleen voor een wasbeurt of nagels  knippen, bent u bij ons aan 
het goede adres.  
Kijk ook op onze website: www.trimsalon-joycemaas.nl  
Stempelkaart aktie: Bij 5 volledige trimbeurten krijgt uw hond 

een attentie. 

06-51892328 

Deldenerstraat 186  

7555 AJ Hengelo 

Rijksgediplomeerd en aangesloten bij de hondenbond ABHB.  
Bon geldig t/m 30-6-2013. 
Alleen op vertoon van deze bon is de aanbieding geldig. 

 

 
 

http://www.trimsalon-joycemaas.nl/

